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Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 13. napján 
1600 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyilvános üléséről. 
 
 
Jelen vannak:  Király Péter polgármester 

Nagy Tivadar képviselő 
                                   Brányi Albertné képviselő 

Szücs Károly képviselő  
                                    Kövecses Tímea képviselő 
                                    Bider Zsolt képviselő 
                                    Dömötör Ernő képviselő 
                                    Raczenböck Kálmán képviselő 
                                    Sik Gyula képviselő 
                                    Fehérvári Károly képviselő 
 
      
Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző 
 
Tanácskozási joggal a 2. napirendi ponthoz meghívott: Dömötör Rozalinda, Tolnay 
Gáborné intézményvezetők ( Óvoda és Bölcsőde, valamint Iskola)               
 
Az ülésen részt vett Benkőné Krankovits Melinda az Öttevény Községért Közalapítvány 
Kuratóriumának elnöke 

 
Király Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület jelen lévő tagjait, valamint a 
meghívott vendégeket.  Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 10 
tagú képviselő-testület 9 tagja jelen van. Bider Zsolt képviselő jelezte, hogy kb. 1 órával 
később érkezik. A jegyzőkönyv hitelesítésére Sik Gyula és Nagy Tivadar képviselőket kérte 
fel. 
 
A polgármester az alábbi napirendi pontokra tett javaslatot, melyet a testület egyhangúan 
elfogadott: 
 

1) A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 2010. évi teljesítmény-
követelményeinek meghatározása 
Előadó: Németh Dóra jegyző 

2) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak cafeteria juttatásáról szóló szabályzat 
megtárgyalása 
Előadó: Király Péter polgármester 
              Németh Dóra jegyző 
              Dömötör Rozalinda, Tolnay Gáborné intézményvezetők 

�������������
Öttevény Község Önkormányzata



 2

3) Előterjesztés a civil szervezetek anyagi támogatásáról szóló 22/2005. (X.27.) számú 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Előadó: Németh Dóra jegyző 

4) Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díjának 2010. évi 
megállapítása 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra jegyző 

      4 ) Egyebek 
           Előadó: Király Péter polgármester 
                        Németh Dóra jegyző 
       5 ) Egyedi ügyek (zárt ülés) 
            Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
 
1. napirendi pont 
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 2010. évi 
teljesítménykövetelményeinek meghatározása      
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
Németh Dóra jegyző az írásban kiküldött anyagot nem kívánta szóban kiegészíteni, kérte a 
képviselőket tegyék fel kérdésüket, mondják el véleményüket. 
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi 
pont tárgyában. 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatait: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
1/2010.(I.13.) számú Határozata 

a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 2010. évi 
teljesítménykövetelményeiről 

 
                           Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, 
                           hogy Öttevény Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
                           köztisztviselőinek 2010. évi teljesítményértékelése során az átfogó 
                           (stratégiai célokat) az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1.) A 2010.évi Országgyűlési és helyhatósági választások  
     törvényes, szabályszerű és tisztességes lebonyolítása 

                2.) A Polgármesteri Hivatal szabályzatainak megváltozott jogszabályi 
                     háttérhez történő rendelése szakterületenként. 
                 

 
                      Felelős: Németh Dóra jegyző 
                      Határidő: 2010. február 15. 
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2. napirendi pont 
Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak cafeteria juttatásáról szóló szabályzat 
megtárgyalása 
Előadó: Király Péter polgármester 

  Németh Dóra jegyző 
  Dömötör Rozalinda, Tolnay Gáborné intézményvezetők 

 
 
Németh Dóra jegyző az írásban kiküldött anyagot szóban kiegészítette azzal, hogy az 
előterjesztésben szereplő 350.000,-Ft helyett 330.000,-Ft bruttó keretösszeget kíván 
elfogadásra javasolni, mert a költségvetés tervezése ekkora mértékű juttatást tesz lehetővé. 
Hangsúlyozta a szabályozás kidolgozására azért került sor, mert a köztisztviselőknek 
kötelező a választás a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint,és mivel egy 
önkormányzatnál dolgozunk célszerű biztosítani a többi dolgozónak is a választás 
lehetőségét. Ezzel a testület még a múltkori ülésen egyetértett, így készült a jelen 
szabályzat. A tervezett összeg pedig úgy került meghatározásra, hogy a dolgozók se 
járjanak rosszul és az önkormányzatot se terhelje jelentős többletköltség. Még a tavalyi 
évben megállapítottuk, amennyiben nem emelünk a juttatások összegén, akkor is kb. 4,5 
millió Ft többletkiadást okoz a juttatások megadóztatása. 
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi 
pont tárgyában. 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
2/2010. (I.13.) számú Határozata 

az Önkormányzatnál foglalkoztatottak cafeteria szabályzatának bevezetéséről és a  
2010. évi keretösszeg megállapításáról 

 
 

                           A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkal- 
                           mazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 
                           Részére 2010. január 01. napjától a béren kívüli juttatások rendszeré- 
                           Rét vezeti be. 
                           Az erről szóló szabályzat a melléklet részét képezi. 
 
                           A 2010. évi bruttó keretösszeg 330.000,-Ft. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a szabályzatot valamennyi  
                           érintettel ismertesse, majd határidőben szerezze be a szükséges  
                           nyilatkozatokat. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010.február 26. 
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3. napirendi pont 
Előterjesztés a civil szervezetek anyagi támogatásáról szóló 22/2005. (X.27.) számú 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
A jegyző a napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta, hogy a koncepció tárgyalásakor 
merült fel, hogy ne rendeleti formában kerüljön elosztásra a támogatás, hanem minden 
évben a költségvetés elfogadásakor meghatároz a testület egy keretösszeget és arra lehet 
pályázni, különböző célok megjelölésével. 
Az ÖTC támogatását pedig az érvényben lévő szerződések szerint kell meghatározni, így 
elszámoláskor nem egy halom számla kerül a támogatási összeg mellé, hanem egyszerűen a 
megállapodás. 
 
Király Péter polgármester elmondta, hogy a héten hétfőn került volna sor, a 
PANNONKER mint az ÖTC-t támogató, az Önkormányzat és az ÖTC elnöke között egy 
megbeszélésre, de Bider Zsolt elnök az utolsó pillanatban a megbeszélést lemondta. A 
megbeszélésen rendezni kell a jövőben a megállapodás egyes pontjait, pl, azt, hogy az 
önkormányzat is tudjon arról, ténylegesen a PANNONKER mennyivel támogatja a 
sportkört. 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában.             
      
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
1/2010. (I.20.) számú Rendelete  

a civil szervezetek támogatásáról szóló 22/2005. (X.27.) számú rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 
                           A képviselő-testület a fenti rendeletét hatályon kívül helyezi. 
                            
                           A rendelet-tervezet a melléklet részét képezi. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a  
                           Költségvetés benyújtásával egyidőben dolgozza ki a civil szervezetek 
                           2010. évi támogatásának rendjét. 
 
                           Felelősök: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. február 28. 
 
 
4. napirendi pont 
Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díjának 2010. évi megállapítása 
Előadó: Király Péter polgármester 

 Németh Dóra jegyző 
 

Németh Dóra jegyző az írásban kiküldött előterjesztést azzal egészítette ki, hogy a KSH 
által  közzétett  2009.  évi  inflációs  ráta  4,2  %  ,  így  az  előző évekhez  hasonlóan  ennek  
mértékével célszerű a bérleti díjakat megemelni. 
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Ismertette az így kiszámított díjakat: a sportcsarnok bérleti díja: 148.746,-Ft, a mozi bérleti 
díja: 10.079-,Ft, Szabó Elemérné lakbére: 16.263,-Ft , . 
 
A testület tagjai egyetértettek az emelés mértékével. 
 
Mivel hozzászólás nem történt a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában. 
           
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
3/2010.(I.13.) számú Határozata 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti 
díjának 2010. évi meghatározásáról 

 
 
                          A képviselő-testület a tulajdonát képező lakások és nem lakás céljára     
                          szolgáló helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg 
                          2010. január 01. napjától: 
                          Az óvodai konyha bérleti díja nem változik, azaz 200.000.Ft/hó  
 
                          A többi bérleti szerződés az alábbiak szerint módosul: 
                          A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját egységesen 4,2  
                          %-kal emeli, így a sportcsarnok bérleti díja 148.746,- Ft/hó, a mozié                       
                          10.079,- Ft/hó összegben kerül megállapításra. 
                           
                          A lakások bérleti díját szintén egységesen 4,2 %-kal emeli meg, így 
                          Szabó Elemérné lakbére 16.263,- Ft/hó, a volt orvoslakás jelenleg 
                          üres , így annak bérleti díját a tényleges bérbevételkor határozza meg 
                          A képviselő-testület 
                          A 4,2 % a KSH által közzétett 2009. évi infláció. 
                          A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban 
                          foglaltakról az érintetteket értesítse. 
 
                          Felelős: Király Péter polgármester 
                          Határidő: 2010. január 31. 
 
 
 
5. napirendi pont 
Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra jegyző 
 
 
Király Péter polgármester az alábbiakban tájékoztatta a testületet az elmúlt ülés óta 
történtekről: 
 
2009. december 10. napján Kovács Gyula benyújtotta lemondását a Kábel-tv üzemeltetési 
feladatainak ellátásáról 2010. január 01. napi hatállyal. Köszöntötte Kovács Gyulát, majd 
átadta neki szót. 
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Kovács Gyula: köszöntötte a testület tagjait, majd elmondta, hogy az elmúlt években 
jelentősen megszaporodtak feladatai. Sem a falugondnoki, sem a kábel-tv üzemeltetései 
közé nem tartozik az esküvőkön való közreműködés, a faluház takarítása, a civil 
szervezetek kiszolgálása. Saját magát is hibáztatja, hogy korábban nem szólt ezekről. Nem 
is az a lemondásának oka, hogy több bevételt szeretne, de elmondta, hogy vállalkozási 
formában neki alig marad valami a 85.000,-Ft-ból és a feladat speciálitására tekintettel nem 
tudja a bevételt megfelelő kiadásokkal alátámasztani. Decemberben magánélete miatt is és a 
szokásos decemberi eseménydömping miatt is gondolta a lemondást. Tájékoztatásul 
elmondta, hogy meghirdette a feladatot a faluban, de aki jelentkezett rá, az véleménye 
szerint alkalmatlan a feladat felelősségteljes ellátására.  
 
Király Péter polgármester először is megköszönte az eddig végzett lelkiismeretes munkát, 
majd felvázolta, milyen megoldással lehetne a feladatot továbbra is ellátni. Az első szerint 
hivatalosan meg kell hirdetni a feladat ellátását ugyanennyi pénzért. Második szerint a fenti 
összeget visszaosztva Kovács Gyula béréhez kell tenni, át kell dolgozni a munkaköri 
leírását, melybe szerepeltetni kell a következőket: Kovács Gyula fizetését 67.000 Ft-al 
megemelnénk ez nettó  48.000 Ft. Önkormányzatunknak így a kiadás szintén az előző 
évihez hasonlóan 85.000  Ft kiadást jelentene.  Természetesen  az ellátandó feladatait 
munkaköri leírásban rögzítenénk.  
Mit kellene ezért ellátni :  

1. Iskolafarsang 
2. Ovifarsang 
3. Március 15 
4. Húsvét 
5. Ovi piknik 
6. Anyák napja ( iskola-óvoda ) 
7. Hősök napja 
8. Gyermeknap 
9. Falunap 
10. Augusztus 20 
11. Október 23 
12. Télapó iskola , óvoda  
13. Idősek napja 
14. Civil szervezetek Sport 
15. Civil szervezetek Kék csillag 
16. Civil szervezetek Polgári és nyugd. E. 
17. Civil szervezetek Őszidők Nyugd E. 
18. Közmeghallgatás 
19. Évnyitók, évzárók, iskola-óvoda 
20. Egyházi rendezvények- elsőáldozás, bérmálás, ünnepek  2 templomban ( 

katolikus, evangélikus )  
·   Heti két alkalommal  ( bármely napokon ) élő minimum 2 órás adásnapot 
tartani (ez heti 6 órát jelent 2 óra adás, illetve 1 óra előkészület) ez havi 24 óra. 
· Ünnepi rendezvények alatt hangosítás biztosítása ( felszerelések szállítása, 
karbantartása, anyagok beszerzése ) 
· Képújság   oldalainak szerkesztése ( hirdetések, információk). 
· Az iskolai  óvodai ünnepségeket , egyéb polgármesteri, képviselői 
felvételeket ha  munkaidőben van akkor falugazdai  feladatai között is elláthatja. 
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· Betegség esetén vállalja, hogy a helyettesítést saját anyagi forrásból 
megoldja. 

 
Ezt a második verziót a testület valamennyi tagja támogatta és Kovács Gyula is úgy 
nyilatkozott, így a továbbiakban is vállalja a feladat ellátását. 
 
Kövecses Tímea képviselő is köszönetét fejezte ki a munkáért, majd Dömötör Ernő 
képviselő méltatta az eddigi tevékenységet és elismerte, hogy ennyi pénzért nagyon sokrétű 
a feladat. 
 
Szücs Károly képviselő javasolta, hogy szükség szerint a gépjárműhasználatot is térítse 
meg az önkormányzat. Ezzel valamennyi jelenlévő egyetértett. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el a polgármester szavazásra bocsátotta javaslatát, 
mely Kovács Gyula falugondnok által ellátandó feladatok bővítését, és ennek anyagi 
vonzatát érinti a fentiek szerint. 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
4/2010. (I.13.) számú Határozata 

Kovács Gyula falugondnok feladatainak kibővítéséről és munkabérének 
megemeléséről és a Kábel-TV üzemeltetési feladatainak 2010. január 01. napjától 

történő ellátásáról 
 

 
                           A képviselő-testület úgy határoz, hogy 2010. január 01. napjától 
                           A Kábel-tv működtetését nem vállalkozási formában látja el. 
                           A Kábel-tv üzemeltetését ezen időponttól is Kovács Gyula látja 
                           El úgy, hogy munkabérét a testület havi 67.000,-Ft-al megemeli. 
 
                           A testület megállapítja, hogy szükség szerint Kovács Gyula gép- 
                           kocsifutását kiküldetési rendelvényen elszámolhatja. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a munkaszerződés, valamint 
                           A munkaköri leírás átdolgozására ( a fentiek szerint). 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. január 31. 
 
 
Ezt követően egy ehhez a témához szorosan kapcsolódó probléma tárgyalására tért át a 
testület. Király Péter polgármester elmondta, hogy a Faluház működét, használatát is 
szabályozni szükséges. Ismertette, hogy jelenleg esküvők tartására, a civil szervezetek 
előadásaira, baba-mama klub rendezvényre, illetve az egyház összejöveteleire használja a 
település a Faluházat. Minden civil szervezetnek jelenleg is van belépési kódja az épületbe, 
véleménye szerint felelősségteljesen meg kell tudni oldani mindenkinek a nyitás-zárást. 
 

�������������
Öttevény Község Önkormányzata



 8

Kövecses Tímea képviselő a témához hozzászólva elmondta, aggályos, hogy rendben 
megtörténik e a nyitás-zárás és a polgármester is ezt hangsúlyozta az előző testületi ülésen. 
Véleménye szerint egy megbízottnak kellene a nyitás-zárásról gondoskodnia. 
 
Sik Gyula alpolgármester az irányú véleményének adott hangot, mely szerint nem talál az 
önkormányzat alkalmas személyt a feladat ellátására, és nem is várhatja el, hogy egy ember 
egyfolytában készenlétben legyen és a civil szervezetek rendezvényei előtt nyisson, majd 
zárjon, takarítson. 
 
Kovács Gyula: Korábban én végeztem a Faluházban a civil szervezetek kiszolgálását, a 
nyitásról,  zárásról  mindenki  maga  gondoskodott  és  avval  nem  volt  baj.  Javasolom,  hogy  a  
stúdióban dupla riasztás legyen, így esetleges betörésnél sem vihető el nagyobb érték. Meg 
kell oldani a civileknek ezután a technikai berendezések használatát, meg kell bízniuk 
valakit a feladat ellátására , ami alkalmanként kiadást jelent. 
 
A stúdió dupla riasztásával a testület valamennyi tagja egyetértett. 
 
Király Péter polgármester a véleményeket összegezve megállapította, hogy a Faluház 
működését mindenképpen szabályozni kell, azt a civil szervetekkel meg kell beszélni, 
tudatosítani kell a felelősséget. 
 
 
Bider Zsolt képviselő megérkezett 17 órakor az ülésterembe, így a testület mind a 10 tagja 
részt vett az ülésen. 
 
Ezt követően a polgármester elmondta, megkereste őt Mosonszentmiklós község 
Polgármestere azzal a céllal, van e reális esélye annak, hogy a két település közös 
iskolafenntartásban gondolkodjék a jövőben. Ismertette, amennyiben mindkét 
önkormányzat pozitívan áll a kérdéshez, úgy a polgármesterek közösen felkeresik a Megyei 
pedagógiai Intézetet és szakvéleményt kérnek a közös fenntartás kérdésében. Szakvélemény 
után pedig az iskolaigazgatókat kérik fel, hogy szakmailag készítsék elő a döntést. Ezt 
követően megkérte a jegyzőt ismertesse közös intézményfenntartás jogszabályi hátterét.  
 
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy az önkormányzati törvény 43. §-a alapján két vagy 
több önkormányzat megállapodhat két vagy több intézmény közös fenntartásában. Ez 
intézményfenntartó társulás, melyet általános iskola esetében szeptember napjától lehet 
létrehozni a tanév kezdetéhez igazítva. Mindkét önkormányzat pozitív döntése esetén 
együttes testületi ülést kell összehívni, ahol meg kell határozni melyik önkormányzat lesz a 
gesztor hiszen közös intézményfenntartás esetében az iskola költségvetése gesztor 
önkormányzat költségvetésébe épül be. Utána megállapodást kell előkészíteni mely 
konkrétan tartalmazza az együttműködés formáját a költségvetési hozzájárulás megosztási 
módját, stb. A Megyei Önkormányzattól is jóváhagyó döntést kell bekérni, majd ennek 
birtokában módosítani kell az alapító okiratot is. A gesztor önkormányzat jegyzőjének meg 
kell pályáztatni az igazgatói helyet. Rendszerváltás óta valamennyi kormányzat támogatta a 
közös intézményfenntartást 2010. évben a kiegészítő támogatás 36.300 Ft/tanuló/év. 
Természetesen a közös fenntartásnak egyéb előnyei is vannak, gondolok itt kevesebb 
vezetői szintre, illetve szakos ellátottság problémájának megoldására. 
 
Tolnay Gáborné iskolaigazgató hosszasan ecsetelte közös intézményfenntartás előnyeit, 
melyet ő elsősorban szakos ellátottság jobbá tételében lát. 
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Bider Zsolt képviselő azon irányú véleményének adott hangot, mely szerint előbb az 
iskolaigazgatóknak kellett volna egyeztetni nem pedig a polgármestereknek, de a társulás 
lehetőségét támogatja.  
A képviselő-testület valamennyi tagja egyetértett azzal, hogy a közös 
intézményfenntartásban Mosonszentmiklós önkormányzattal érdemes elgondolkodni, majd 
a képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
5/2010. (I.13.) számú Határozata 

az öttevényi és Mosonszentmiklósi általános iskolák Mosonszentmiklós községgel 
történi közös fenntartásának lehetőségéről 

 
 
                           A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert , Mosonszentmiklós  
    Község polgármesterével közösen keressék fel a MEPIT és kérjenek  
    Szakvéleményt a közös intézményfenntartásról, majd erről képviselő- 
    Testületeket tájékoztassák   
 
                           Felelős: Király Péter polgármester 
                           Határidő: 2010. január 31. 
 
 
A határozathozatalt követően Király Péter polgármester tájékoztatta a testületet, mely 
szerint bejelentés érkezett dr. Mentes Szilvia gyermekorvos ellen. A bejelentés lényege, 
hogy a doktornő területi ellátási kötelezettséggel rendelkező gyermeknek nem írt fel 
gyógyszert és utasította a szülőt, hogy keressen magának másik gyermekorvost. A szülő 
bejelentését a jegyző jegyzőkönyvbe vette majd azt továbbítottuk az ÁNTSZ Kistérségi és 
Regionális Igazgatóságához is. A kistérségi igazgatóság felé azért, mert az orvosnak területi 
ellátási kötelezettsége van, és azt a kistérségi tiszti főorvos vizsgálja ki. A régi központ felé 
azért mert az ott működő etikai bizottság feladatköre eldönteni, hogy ezzel etikai vétséget is 
elkövetett-e az orvos. A jegyzőkönyvet a mai napon továbbítottuk az ÁNTSZ mindkét 
igazgatósága 20 munkanap alatt köteles az ügyet kivizsgálni.  
 
Németh Dóra jegyző  hozzátette, hogy december utolsó napjaiban dr. Mentes Szilvia az 
óvodavezetővel üzent az önkormányzatnak mely szerint továbbiakban nem hajlandó a 
bölcsődei  feladatokat ellátni. Indokolásul előadta, hogy a bölcsőde egyik gondozónője is 
aláírta azt a levelet, melyet ellene a betegjogi képviselőn keresztül az ÁNTSZ Kistérségi 
Tiszti főorvosához továbbítottak. A jegyző véleménye szerint ez a hozzáállás a működtető 
önkormányzat felé megengedhetetlen. Tájékoztatta a testületet arról is, hogy a jelenleg 
érvényben lévő szerződés alapján 90 napos felmondási idővel lehet egyoldalúan felbontani 
a szerződést.  
Ígéretet tett, hogy a soron következő testületi ülésen a jogszabályok pontos ismertetésével 
utána jár a jogkövetkezményeknek. Felhívta a testület figyelmét arra, hogy egy körzet 
indításához 600 kártya szükséges, mely nálunk nincs meg, tehát szükséges lehet a 
szomszédos önkormányzatokkal együttműködést kötni a feladat ellátására. Jeleztem az 
ÁNTSZ javaslatát, mely szerint mielőtt bármit is tesz, az önkormányzat próbáljon meg 
gyermekorvost keresni.  
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A képviselő-testület valamennyi tagja egyetértett azzal, hogy meg kell oldani ezt a több év 
óta elhúzódó problémát. 
 
Király Péter polgármester arra kért felhatalmazást, hogy tárgyalhasson a jegyzővel 
közösen a feladat jövőbeni ellátása céljából érdeklődő gyermekorvosokkal.  
A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
6/2010. (I.13.) szám határozata 

Király Péter polgármester és Németh Dóra jegyző felhatalmazásáról 
 

 
                           A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy  
                           Tárgyalhasson a körzet iránt érdeklődő gyermekorvosokkal. 
                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt hogy a tárgyalás 
                          eredményéről a testületet tájékoztassa.  
       
 
                           Felelős: Király Péter polgármester 
                                         Németh Dóra jegyző 
                           Határidő:  folyamatos 
 

 
Király Péter polgármester  tájékoztatta a testületet a sportcsarnok műszaki átadás-
átvételéről, melyről részletes táblázatot csatolt. A testület a tájékoztatást tudomásul vette, 
hozzászólása senkinek nem volt.  
 
Ezt követően  a jegyző elmondta most kell a testületnek dönteni a helyi rendelet alapján a 
kitüntető címek adományozásáról. Az októberi testületi ülésre részletes anyagot küldött ki 
minden képviselőnek a lehetséges címekről, az elbírálás módjáról. Ezek alapján a 
képviselő-testületnek január 31-ig kell határozatot hozni. A lehetséges kitüntetések 
Öttevény község díszpolgára, Öttevényért életműdíj, Öttevény év embere és Öttevényért díj 
számos területen pl. sport, kultúra.  
 
Fehérvári Károly képviselő Ifjú Sándor pékmesternek az Öttevény község díszpolgári 
címét javasolta adományozni, hiszen Ifjú Sándor pék hosszú évek óta részt vesz a település 
jó hírnevének öregbítésében és pl. a székely kapu elkészítésével maradandó emléket 
alkotott.  
 
Király Péter polgármester  egyetértett a felvetéssel majd hozzáfűzte, hogy a jövőben 
kisebb díjak adományozásában is lehetne gondolkodni, megemlítette itt az évek óta 
sikeresen működő majorettet.  
 
A képviselő-testület minden egyes tagja egyetértett Fehérvári Károly javaslatával és 
szavazást követően 10 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:  
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 Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
11/2010. (I.13.) szám határozata 

Öttevény község díszpolgára adományozásáról 
Ifjú Sándor pékmester részére 

 
 
                           A képviselő-testület Ifjú Sándor pékmester Öttevény településért végzett 
                           Munkáját elismeri és részére Öttevény község díszpolgári címet     
                           Adományoz. 
                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert hogy 11/2003-as helyi  
                           rendeletben foglaltak szerint gondoskodjék az emlékplakett elkészítte- 
                           téséről.   A díj átadására a március 15-i ünnepség keretében kerül sor. .  
                                    
 
                           Felelős: Király Péter polgármester                                      
                           Határidő:  2010. február 28. emlékplakett elkészíttetése 
 
 
Ezt követően a jegyző  elmondta készítettek előzetes adatokat a 2010. évi költségvetés 
alakulásáról, melyet írásban a testület részére átadott.  
 
Ezt követően szót kért Benkőné Krankovits Melinda Öttevény községért Közalapítvány 
kuratóriumának új elnöke megköszönte a képviselő-testület bizalmát, majd a testületi tagok 
részére átadta a kuratórium első ülésének a meghívóját, melyre 2010. január 27. napján 18 
órakor kerül sor a Faluházban.          
 
Mivel egyéb bejelentés nem hangzott el a polgármester megköszönte Dömötör Rozalinda, 
Tolnay Gáborné, Kovács Gyula, Benkőné Krankovits Melinda részvételét, majd a 
nyilvános ülést 18 órakor bezárta. A testület zárt ülésen folytatta a munkát. 
              
 

K.m.f. 
 
 
 Király Péter Németh Dóra 
 polgármester  jegyző 
 
 
 Nagy Tivadar Sík Gyula 
 képviselő  képviselő 
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